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Kalendern:

Torsdag  11 06 09 18.30 Månadsmöte 

Första o. tredje 
lördagen varje månad

9.00 SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz

Varje söndag 09.30 Trafiknät över 80-m bandet.  3,760 
MHz
Op. SA4BKJ Johnny

Varje söndag 09.00 SSA-bullen över Sunne-
repeatern, 145.775
Op. SM4HBG Rolf

Varje söndag 10.00 Lokaltrafiknät Karlskoga 
Radioklubb, SK4KR, 145.750       
Op. SM4PKA Sven-Erik

Varje söndag
21.00 SSA-bullen över Kinnekulle-

repeatern, 145.600 
Op. SM6NJK Peter

Tester:  2m/ 70cm/ kvartalstest /  Upplysn. hos –RPP el. –RPQ

  
                

            Red:s funderingar

               
Med en skön bild på RPP:s vackra blommande äppelträd 

avslutar Red. sina funderingar för den här säsongen. QSP tar  nu sommar-
uppehåll och återkommer i augusti  – så det finns gott om tid att samla 
material till höstläsningen! Och om Ni kommer ihåg det – den 20 augusti är 
det stoppdatum för höstens första nummer av vår tidskrift. 

Tack alla som har hjälpt till under det första halvåret av 2011! Ha 
nu en riktigt skön sommar – och kör mycket  radio!

73 de Red / SM4UKV Karin
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Mötesprotokoll

Karlskoga Radioklubb
Protokoll från månadsmöte 2011-05-05

Närvarande:
SM4VWD, SM4RPP, SA4AVQ, SA4BKJ, SM4XBC, SA4BDY , 
SM4OBQ, SM4IHY, SM4RHU, SM4RPQ, SA4ATH

1. Ordförande -RHU förklarar mötet öppnat.

2. Dagordningen läses upp och godkännes.

3. Föregående protokoll godkänns.

4. Ekonomisk rapport får vi av -AVQ.

5. Rapporter:
Eventuell ny klubblokal i huset bredvid föreslogs.

6. Övriga frågor:
Efter att de medlemmar som inte ännu sett lokalen gjorde ett 
snabbesök där så beslutades att den blir vår.

7. Det lades fram ett förslag om att klubben skulle köpa/bjuda på 
en mastvagn.
Det blev avslag.

Vi har hört efter om vi kan få tillgång till Kemabs gamla mast vid 
IP, och med el. Vi får se hur det går.

Det finns en del pyssel med kuren för de som är arbetssugna.

En fieldday ska vi förstås ha till hösten, tid och plats bestäms 
dock senare.

Nästa möte blir 9/6.

8. Mötet avslutas.     

SM4VWD AndersLundmark
sekreterare
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Kortvågen
80-meters-ringen på söndagarna 9:30 tar formellt sommaruppehåll. Det 
är dock kul om några kör lite på 80-meters-bandet ändå. Frekvensen 
3,760 var  lite  illa vald eftersom 3,762 används flitigt.  Vi  har därför 
oftast fått vrida VFO:n till 3,7585 för att undvika QRM. Under vintern 
har det varit ett stabilt antal från både klubben och andra håll som hörts 
i ringen. I teknikenkäten som skickats till samtliga medlemmar verkar 
också finnas ett önskemål om mer kortvågskörning. 

I nästa nummer av QSP kommer incheckningsloggen presenteras och 
framåt de mörka årstiderna tycker vi därför att vi kör igång formellt 
igen. Slutligen vill vi tacka alla som deltagit och särskilt SM4GLT som 
varit sammanhållande flera söndagar då hörbarheten mellan stationerna 
ibland varit dålig. Låt kommande vinter bli tidpunkten då klubben och 
dess medlemmar blir ett känt inslag i söndagarnas 80-meters trafik. 

Önskar alla en trevlig (radio)sommar!
 / SA4BKJ & SA4ATH

  Vulkaner och askmoln….

Vi har verkligen varit hårt prövade på jorden det 
senaste  året,  naturkatastrofer  av  alla  de  slag  har 
hemsökt ofta tätbefolkade ställen på jorden.

Men något som vi har diskuterat här hemma är hur askmolnen berör vår 
radioverksamhet, om de överhuvudtaget gör det. Får våra signaler någon 
form  av  studs  på  molnen,  när  de  passerar  högt  däruppe?  Blir  det 
konditioner  på  någon våglängd? Ja,  ungefär  som med meteorpartiklar 
eller så ????  Aurora handlar väl inte precis om taktila ting…???-- Är det 
någon som har något att rapportera i ärendet? En naiv undran, kanske. 
Men skriv nåt klokt till i augusti, tycker              Red.

5



Teknikenkäten
Som ni ju vet har alla medlemmar fått en enkät med 
möjlighet  att  skriftligt  tycka  till  om vilken  teknik 
mm vi ska satsa på inom klubben. På månadsmötet 
den  9/6  kommer  resultatet  av  teknikenkäten  att 
redovisas.  Då  sätter  vi  lämpligen  ihop  en  liten 
teknikgrupp  som  får  titta  på  kostnader, 
detaljlösningar och rimlig tidplan samt kontakta de 
som  har  kunnat  tänka  sig  vara  med  och  stödja 
ekonomiskt.  Därefter  får  styrelsen formellt  besluta 
om  genomförandet  efter  medlemmars  önskan  och 
sammantagna ekonomiska möjligheter. 

Ps! Exakt vem som tyckt vad stannar hos styrelsen 
och  kommer  inte  att  redovisas  utan  endast  antal 
röster och prioritering för respektive punkt. Ds!

73 de SK4KR
Mvh /
Johnny Lundberg

Putte i parken
Den 6/7 – 9/7 är det PIP i Karlskoga. På torget kommer föreningslivet att  
visa upp sig. Vi borde vara där, i alla fall någon av dagarna, eftersom det 
kommer att  vara mycket  folk  där (om vädergudarna tillåter).  Till  vårt 
månadsmöte den 9/6 vill jag att du funderar på om du vill vara med och 
representera klubben. Om du vill vara med men inte kan gå på mötet den 
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9/6 så är det bara att ringa, maila eller skicka med budskapet med någon 
som ska på mötet.

Är det bra väder kan det ju vara trevligt att bara rigga en parasoll och lite 
stolar på torget. Det finns en viss risk att vi är sent ute om vi anmäler oss 
så pass sent, men det kan ju inte bli värre effekt än att inte delta från 
början.

Detta är ju ett bra tillfälle om vi vill synas för allmänheten. Personligen 
kan jag inte låta bli att tänka på vad bra det hade varit med en rejäl mobil 
mast att hänga upp reklam, antenner med mera i. Dessvärre har vi ingen 
sådan  men  det  finns  en  privatägd  mobil  fackverksmast  som  klubben 
eventuellt kan få hyra…  

73 de BKJ
Johnny 

Fieldday

På månadsmötet i maj beslutade vi att vi skall ha en fieldday i höst.
Klubbmedlemmar  med  anhöriga  och  även  andra  intresserade  är 
välkomna.

När: Lördagen den 3 september kl 10-14.
Var: Torget på Villingsbergs Skjutfält.
Hur hittar man: Från Karlskoga, åk E18 österut. I Villingsberg: sväng 
av vägen mot Villingsbergs Skjutfält (OBS! Högersväng och sedan under 
E18).

Åk norrut genom Villingsbergs läger. Efter ca 2 km delar sig vägen. Välj 
vänstra  grenen.  Efter  ytterligare  knappt  två  km kommer  en  väg  från 
vänster. Håll rakt fram. Strax efter det kommer en kraftig uppförsbacke 
med sväng höger och när den är slut är du i en fyrvägskorsning. Det är dit 
du skall, så tvärstopp där!
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Bättre beskrivning kommer eventuellt på nätet och i kommande nummer 
av QSP.

För  den  som har  2m radio  sker  inlotsning  via  145.350  simplex  eller 
145.750 duplex.
Om Du har GPS är koordinaterna: latitud 59º 19.133’  long 14º 42.595’

OBS! passera aldrig en stängd vägbom.

Vad skall vi göra:
Köra radio så det ryker på alla sätt fantasin tillåter och några till.
Delta i trafiknätet.
Äta upp matsäcken (det är därför man går ut i skogen).
Kontrollera i omgivningarna om det finns bär eller svamp.
Umgås.

 Vad behöver vi ha med:
Matsäck för eget behov.
Sittunderlag och kläder efter väder.
Ett gott humör. (Ja, och så förstås      !)

Transportproblem:
Kontakta någon i styrelsen.

Om vi på grund av övningar på skjutfältet inte kan använda förstahands-
valet så har vi ett reservalternativ.

Detta kommer att meddelas på följande vis:
1. Något annonseras i QSP nr 6.
2. Du får ett mejl.
3. På trafiknätet söndagen innan meddelar vi vad som gäller.
4. På hemsidan kommer det att finnas information.
5. Ring 0586-50926.

Välkomna!
RPP Alf, AVQ Henry
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Återblickar

QTC nr 5 1981
Per Wallander från televerkets radiodivision (tidigare SM0DLL, 
numera SM0MAN) om B:90.

Några rubriker ”Varför behöver vi kunna telegrafi?”, ”Uteffekt eller DC 
input”, ”Hur skall effekten mätas?”, ”Hur skall effekten mätas vid 
SSB?” ”Vilken effekt skall tillåtas?”.

QROO! En presentation av Max Plankinstitutets sändare i Tromsö med 
12 st 120kW slutsteg.

Redovisning av testresultaten från mätningarna på 70cm antennerna vid 
förra Ånnabodaträffen. 26 st antenner inköpta och hemtillverkade med 
mellan 6 och 24 element och med gain 3,1 – 16,4 dB.

SM5HEV Jan med framtidstankar under rubriken PACKET-
RADIONÄTET - en öppning för amatörradion.

Älgjakt och kortvåg i Orsa finnmark av SM0IBE Birger.

Som vanligt en mängd tekniska artiklar och notiser.

Inbjudan till Ånnaboda -81.

Inget av intresse i testtabellerna.

Inga nya signaler i våra närmaste omgivningar men jag hittade en 
amatörkompis SM4LHN Anders i Kristinehamn.

QTC nr 5 1986
Jag bläddrade flera gånger men hittade väldigt lite som fångade mitt 
intresse. Några små tekniska notiser, dataöverföring via elnätet och en 
beskrivning av meteorscatterproceduren på den tiden tittade jag på.

I testtabellerna 2m hittade jag endast 3 SM4:or, de utgjorde 4% av de 
insända loggarna. En av dem var vår SM4POB.

Inga nya signaler redovisade.
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QTC nr 5 1991
Det var inte så mycket mer intressant att läsa i det här numret heller. 
Det finns ju ett stort antal spalter med egna redaktörer som återkommer 
då och då. I det här numret tror jag de flesta fanns med (Novis, Diplom, 
CW, Packet, DX, Störnings, VHF, UHF, RPO och SWL spalterna.)

På den tiden var det aktuellt att bygga om gamla mobiltelefoner till  
70cm stationer. Här fanns en ombyggnadsbeskrivning av AP2120/18 
UHF mobiltelefon som väckte gamla minnen (det ligger en gammal 
ombyggd Mitsubishi på vinden).

I testtabellerna hittade jag på 2m SGC, TLZ, RPP och IPX . På 70 cm 
KYN, SGC och RPP och på 23cm KYN. Klubben återfanns som 4:a i 
den här omgången och som 3:a i tio i topplistan.

Inga nyförvärvade signaler.

Ingen QSP maj 1981

QSP nr 4 maj 1986
Nya styrelsen ordf. OBQ, sekr. PKA, kassör IHY, ledam. RAI och 
PGL, suppl. IQA och NZQ.

Klubben skall hålla i distriktsmötet 8 juni på Scandic Motorhotell.

ÖSA håller auktion lördag 0531.

Årsmötet beslöt om medlemsavgifter: vuxna 70kr, ungdom 30kr och 
familj 95kr.

Klubben har investerat i en kortvågstransceiver.

På nästa månadsmöte 0602 kommer EPR Mats att informera om SSA:s 
verksamhet. Han vill också diskutera T-licensens vara eller icke vara.

Klubbens antennkurs har samlat 8 deltagare.

Av kommunen sponsrade QSL-kort är nu framtagna.

Efter junimötet inträder det vanliga sommaruppehållet och alla 
tillönskas en trevlig sommar.

10



QSP nr 4 maj 1991
OBQ tar emot anmälningar till samband vid Nobelpaddeln 0630.

IPX, TFE och SGC hälsar klubbmedlemmar välkomna att prova rävjakt 
på 2m 0602.

Nya styrelsen, ordf. OBQ, sekr. PKA, kassör AMJ, ledam NZQ och 
TLZ, suppl. SGC och TFE dessutom ett tiotal andra funktionärer.

TLZ med ett reportage ”konsten att trimma en repeater” om 
Degerforsklubbens vedermödor med sin 70cm repeater.

Protokoll från årsmötet 0408.

”Experimenthörnan” Byggbeskrivning av en magnetometer som 
indikerar ändringar i jordmagnetiska fältet som i sin tur påverkas av bl 
a solaktiviteten och därför kan tipsa om aurora. Förutom vanliga el-
komponenter ingår glasburk, sugrör, nylontråd, stavmagnet, matolja 
och ett hallelement. Ser intressant ut men numera finns ju internet.

Mötet 0506 besöktes av 21 medlemmar (inte dåligt).

Beslut att ordna höstens distriktsmöte.

Många funderingar och förslag om vad vi skulle göra den kommande 
hösten.

RPP Alf
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Trevlig
 sommar!
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Tyvärr tog det slut på texten, hur Red. än 
vänder på det, så finns det inte mer till det här 

numret.

Får väl önska Glad sommar en gång till då. 
Och alltid finns det väl någon bild på Clip Art 

att sätta in.

Så ha det så bra, alla klubbkamrater i SK4KR! 
Här nedan har SM4UKV och SM4POF just 

gått QRT.

13



14



 
  Telefonförtydligande till annonssidorna:

Swedish Radio Supply 054 – 67 05 00
Mobinet 054 – 13 04 0
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          (Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

 

… och så 
handapparaten, då… 

…möjligen en glass också…
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